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P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012
z XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 31 maja 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012
z XXI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 31 maja 2012 roku.
Na stan 15 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Zastępca Burmistrza Złocieńca – Pan Piotr Antończak,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Radca Prawny – Pani Jolanta Czepe
a także: radni powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, policji,
wojska, prasy, mieszkańcy Złocieńca.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – Kierownik BRM – Dorota Kowalczyk

Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXI Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
10.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 15 radnych).

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad, Pani Urszula Ptak, poinformowała, że wszyscy obecni (radni
i zaproszeni do udziału w Sesji) porządek obrad XXI Sesji otrzymali wraz
z zawiadomieniami o terminie. Następnie odczytała propozycje zmian do porządku obrad:
1 ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu: „projekt uchwały zmieniają
uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji w Złocieńcu – druk nr 255”;
2 ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 6) w brzmieniu: „projekt uchwały uchylający
uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2012 – druk nr 256”;
3 ZMIANA: Do punktu 10 dodaje się podpunkt 7) w brzmieniu: „projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012 – druk nr
257”.
Przewodnicząca poddała propozycje zmian pod głosowanie:
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 1.
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Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 2.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła ZMIANĘ NR 3.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem powyższej zmiany - lista głosowania imiennego stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach:
1) Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Ustalenie porządku obrad.
3) Przyjęcie Protokołów z XIX i XX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
4) Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 254.
5) Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
6) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
7) Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w
okresie międzysesyjnym.
8) Informacja Dyrektora Drawskiego Centrum Specjalistycznego – Szpitale Polskie S.A. z
działalności.
9) Informacja na temat działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury oraz zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za 2011 rok – druk nr 252.
9.1. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu za 2011 rok – druk nr 246.
10)
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury w Złocieńcu – druk
nr 249;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i
przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a
także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec – druk nr 250;
3) zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady
Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok – druk nr 251;
4) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Złocieniec w 2012 roku – druk nr 253;
5) w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji w Złocieńcu – druk nr 255;
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6) uchylającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Złocieniec na rok 2012 – druk nr 256;
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2012 – druk nr 257.
11) Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
12) Zamknięcie sesji.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Jeśli chodzi o druk nr 255 to chcemy dać możliwość negocjacji stawek dla Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Chcemy zachęcić młodzież do korzystania z obiektów sportowych. Myślę,
że możliwość ta nie będzie nadużywana.
Druki nr 256,257 – podczas sesji nadzwyczajnej została podjęta nieprawidłowo podjęta
uchwała i trzeba to poprawić.

Punkt 3: Przyjęcie Protokołów z XIX i XX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XIX Sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2012
roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży na stole prezydialnym.
Czy ktoś ma pytania odnośnie treści tego Protokołu? W związku z brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XIX/2012 z XIX Sesji
Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Protokół z XX Sesji odbytej w dniu 17 maja 2012 roku
był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a teraz leży na stole prezydialnym. Czy
ktoś ma pytania odnośnie treści tego Protokołu? W związku z brakiem pytań przystąpiono do
głosowania.
Rada Miejska, w głosowaniu jawnym imiennym (15 głosów oddano “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – przyjęła Protokół Nr XX/2012 z XX Sesji Rady
Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 17 maja 2012 roku.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem Protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu - lista
głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4: Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk
nr 254.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Dwa tygodnie temu odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Wniosek naszej gminy o dopłatę z gier liczbowych na Stadion Miejski został przyjęty w
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kwocie 1,5 mln zł. W 2012 roku zostanie wydana kwota 400 tysięcy złotych, a 1,1 mln zł w
2013 r. Nie przedłużono nam terminu realizacji inwestycji i musimy ją zakończyć do końca
2012 roku.
Przewodnicząca Rady poprosiła o informację o walnych zebraniach w Spółkach.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W poniedziałek odbyło się walne w ZWiK i ZGM, a we wtorek ZUK i ZC. W ZGM, ZWiK i
ZC jest dodatni wynik finansowy. ZUK zakończył 2011 rok stratą w wysokości ok. 200
tysięcy złotych. Stratę w części pokryto z kapitału zapasowego.
Trwa przetarg na inżyniera kontraktu i pierwsze cztery zadania dotyczące kanalizacji. Bez
kanalizacji pozostaną dwa sołectwa: Stawno i Rzęśnica. Jest nabór końcowy z
dofinansowaniem 75%. Będziemy składać wniosek o Stawno.
Radna Elżbieta Frankowska zapytała o zarządzenie Burmistrza w sprawie odpowiedzi na
interpelacje.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
W zarządzeniu tym zostały uszczegółowione zapisy dotyczące odpowiedzi na interpelacje.

Punkt 5: Interpelacje i zapytania Radnych RM oraz trybuna obywatelska.
Radny Mirosław Kacianiwski:
„Zwracam się z prośbą o całoroczne oświetlenie parkingów samochodowych na terenie
Osiedla Czaplineckiego. Problem ten dotyczy szczególnie parkingów zlokalizowanych przed
budynkami przy ulicy Czaplineckiej 18 i 20. Problem niedostatecznego oświetlenia dotyczy
także ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego. Panujące ciemności w tych rejonach są
powodem wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i mienia mieszkańców osiedla.
Bardzo proszę o pozytywne załatwienie sprawy.”
Radna Elżbieta Frankowska ponowiła interpelację z marca 2012 roku w sprawie
uporządkowania parku „Żubra”. Zaproponowała, aby park był objęty stałymi
systematycznymi pracami pielęgnacyjno - porządkowymi.
Na dzień dzisiejszy w parku w miejscu gdzie umiejscowione są tablice dydaktyczne jest
bardzo brzydko. Skoszona w ubiegłym tygodniu trawa zalega do dzisiaj razem z liśćmi i
chrustem z ubiegłego roku. Żywopłot, który został obcięty nie został posprzątany, a ławki
zarastają chwasty. Przy alejce znajdują się trzy suche drzewa do wycięcia i nie posprzątane
wiatrołomy. W ubiegłym roku podczas koszenia trawy skoszono również róże.
Radny Zbigniew Janiszewski złożył interpelację w sprawie wyłączenia z ruchu kołowego
drogi przejazdowej przez targowisko miejskie we wtorki i piątki.
Radny Waldemar Buca zgłosił, że budynek „ambasady” powinien być jak najszybciej
odgrodzony i zabezpieczony, ponieważ w obecnym stanie stanowi zagrożenie dla ludzi.
W Trybunie Obywatelskiej głos zabrali:
Edward Herbut (Mieszkaniec Złocieńca) zabrał głos w sprawie budowy chodnika przy ul.
Cieszyńskiej od strony parku „Żubra”.
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Wojciech Chmiel (Radny Powiatu Drawskiego) zabrał głos, w imieniu użytkowników
targowiska miejskiego, w sprawie wydzielenia na targowisku stanowiska na rowery.

Punkt 6: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.

Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Temat dotyczący oświetlenia zostanie przekazany. Jesteśmy po rozmowie z firmą
konserwującą oświetlenia. Będzie to tym razem firma ze Złocieńca, więc reakcje na
interwencje będą o wiele szybsze. Jeśli chodzi o miejsca, które potrzebują dodatkowego
oświetlenia to firma przystąpi do realizacji.
Jeśli chodzi o dbanie o Park Żubra to w budżecie trzeba przekazać odpowiednią kwotę na ten
cel (np. żeby zrobić ładne alejki). Jak wykonaliśmy żywopłot to na drugi dzień był cały
wyrwany. Aby wykonać nowy most to trzeba zaplanować na 2013 rok 300 tysięcy złotych.

Radny Zbigniew Janiszewski stwierdził, że przez targowisko w dni targowe można
przejeżdżać wzdłuż płotu stolarni.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie ma problemu, możemy wystawiać blokady na targowisku.
Jesteśmy już po przetargu na rozbiórkę tzw. „Ambasady”. W czerwcu zostanie podpisana
umowa. Do końca lipca nastąpi zakończenie realizacji zadania. Gruz zostanie rozkruszony i
trafi na drogi wymagające remontu. Cena z przetargu to 50% zakładanej ceny.
Jeśli chodzi o chodnik wzdłuż Parku Żubra to nie wiem, czy starczy nam środków. To jest
droga powiatowa, a my nie możemy przekazywać środków własnych na rogi powiatowe,
chyba, że będzie przyjęta uchwała w sprawie dofinansowania zadania.
Jeśli chodzi o stojaki na rowery to jest złożony wniosek o remont targowiska. Kwota
dofinansowania jest rzędu 1,5 – 2,0 mln zł. Zostanie wykonane nowe targowisko z
infrastrukturą: oświetlenie, WC, parking, budynek socjalny, zadaszone miejsca do sprzedaży.
Założyliśmy wykonanie zadania w 2013 roku z płatnościami w 2014 roku.

Punkt 7: Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z
pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Mirosław Kacianowski (przewodniczący komisji rewizyjnej):
Komisja w miesiącu maju odbyła pięć spotkań, w dniach: 8, 9, 10, 22, 25 maja 2012 r w
temacie: „Opiniowanie sprawozdania finansowego za 2011 rok gminy Złocieniec”.
Radny Jerzy Uchroński (Przewodniczący komisji zdrowia, spraw społecznych i
bezpieczeństwa publicznego):
Komisja odbyła dwa posiedzenia w dniu 24 maja 2012 roku:
1) wspólne z komisjami problemowymi RM - w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXI
sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
2) w temacie:
- zmiana organizacji ruchu na terenie miasta Złocieńca (prezentacji dokonał Komendant
Straży Miejskiej pan Paweł Kajtaniak)
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Komisja pozytywnie zaakceptowała zaproponowane zmiany odnośnie organizacji ruchu
na terenie miasta Złocieńca;
- działalność Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu (w spotkaniu
uczestniczył pan Krzysztof Jach).
Radny Jan Macul (Przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 22 maja 2012 roku – wspólnie z Zespołem ds. oświaty w gminie Złocieniec
w temacie:
- oświata w Gminie Złocieniec.
Podczas wspólnego posiedzenia zawnioskowano:
- o ponowne przygotowanie projektu uchwały dotyczącej powołania „Zespołu Szkół” w
skład, którego wejdą:
Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu;
- Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 pozostają
autonomiczne - bez zmian.
Wnioski przegłosowano jednomyślnie „za”.
2) w dniu 24 maja 2012 r. – wspólnie ze wszystkimi komisjami problemowymi RM - sprawie
rozpatrzenia materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radna Grażyna Kozak (Przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego i budżetu):
Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1) w dniu 10 maja 2012 r.
Temat posiedzenia:
1. Ocena sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury za 2011 rok.
2. Ocena działania Komisji ds. dokonania przeglądu oznakowania dróg oraz
infrastruktury drogowej na terenie miasta.
3. Sprawy różne
2) w dniu 24 maja 2012 r. (posiedzenie wszystkich komisji problemowych RM w Złocieńcu)
w sprawie rozpatrzenia materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Radny Mirosław Żurek (Przewodniczący Komisji wsi i rolnictwa):
Komisja w miesiącu maju 2012 roku odbyła dwa posiedzenia.
Pierwsze w dniu 18 maja 2012 roku w temacie dróg wiejskich na terenie gminy Złocieniec (w
spotkaniu uczestniczyli sołtysi z wszystkich sołectw).
Komisja podczas posiedzenia zawnioskowała w sprawie remontu dróg na poszczególnych
sołectwach. Będzie jeździła równiarka, a gruz na drogi będzie dowożony po rozbiórce tzw.
„Ambasady”.
Radna Urszula Ptak (Przewodnicząca komisji organizacyjnej):
Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 9 maja 2012 roku w temacie:
- konsultacje społeczne.
- sprawy różne.
Pyrzyce zaprosiły nas i Goleniów na spotkanie w temacie współpracy miedzy naszymi
miastami. Omawialiśmy tematy gospodarcze, porównywaliśmy nasze budżety. Pyrzyce
zaproponowały Turniej Miast Polskich: Pyrzyce – Goleniów – Złocieniec. Zaproponowaliśmy
taki Turniej także władzom Drawska. Drawsko wyraziło chęć uczestnictwa w Turnieju. My
proponujemy spływ kajakowy.
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Punkt 8: Informacja Dyrektora Drawskiego Centrum Specjalistycznego – Szpitale
Polskie S.A. z działalności.
Pan Zbigniew Król (Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego - Szpitale Polskie
S.A.):
Drawski Szpital jest w dobrych rękach. Działalność, która jest obecnie prowadzona w szpitalu
będzie utrzymana, a nawet rozszerzona.
Szpital w Połczynie Zdroju ma charakter bardziej zapobiegawczy, a w Drawsku Pomorskim
zabiegowy.
Obecnie kończymy elewację budynku szpitala – są to działania Starostwa Powiatowego. Z
inwestycji bieżących już niedługo zostanie uruchomiona pracownia tomografii komputerowej.
W poniedziałek zakończy się szkolenie personelu. Planujemy kolejne remonty bo część
działów wymaga już remontu. W pierwszej kolejności chcemy wyremontować oddział
pediatryczny.
Radny Jerzy Uchroński zapytał, czy planuje się utworzenie nowych oddziałów w szpitalu np.
kardiologicznego oraz czy w szpitalu pozostanie obecna kadra medyczna.
Pan Zbigniew Król (Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego - Szpitale Polskie
S.A.):
Utworzenie oddziału kardiologicznego jest brane pod uwagę. Zarząd prowadzi rozmowy w
tym temacie. Na kardiochirurgię nie otrzymamy zgody.
Chcemy bardziej rozwinąć poradnie medyczne. Chcemy otworzyć w 2013 roku poradnie:
endokrynologiczną, gastrologiczną, leczenia otyłości.
Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy w obradach.

Punkt 9: Informacja na temat działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury oraz
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok – druk nr 252.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Rok 2011 obfitował w pracę (został przeprowadzony remont kina). Pani Dyrektor dobrze
sobie radziła. Jest wiele sekcji w Ośrodku, które prężnie działają. Jest biblioteka z filią na
Osiedlu Czaplineckim. Pan Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej dał propozycję, aby całą
bibliotekę przenieść na Osiedle.
Pani Romana Kowalewicz (Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury) przedstawiła
sprawozdanie z imprez za rok 2011:
STYCZEŃ:
1. SPOTKANIE NOWOROCZNE
Ilość uczestników: 300
2. XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Ilość uczestników: 350
3. KONCERTY Z OKAZJI DNIA BABCI I DNIA DZIADKA
Ilość uczestników: 180
4. JAM SESSION
Ilość uczestników: 120
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LUTY:
5. WYSTAWA MALARSTWA BERNADETY PEWNIAK
Ilość uczestników: 50
6. KULTURALNE EUROFERIE 2011
Ilość uczestników: 350
MARZEC:
7. LECH DYBLIK
Ilość uczestników: 200
8. JAM SESSION
Ilość uczestników: 100
KWIECIEŃ:
9. FINAŁ I WYSTAWA KONKURSU „PALMY, PISANKI WIELKANOCNE” oraz
KIERMASZ WIELKANOCNY
Ilość uczestników: 300
10. JAM SESSION
Ilość uczestników: 100
MAJ:
11. KOMPOZYCJE ZE SKÓRY WISŁAWA ILKOWSKA
Ilość uczestników: 60
12. DZIEŃ DZIECKA
Ilość uczestników: 2000
CZERWIEC:
13. ZOBACZ CO ZMALOWAŁY NASZE DZIECI
Ilość uczestników: 100
14. NOC KUPAŁY
Ilość uczestników: 300
LIPIEC:
15. BIESIADA NA ŚLĄSKIEJ
Ilość uczestników: 1.500
SIERPIEŃ:
16. IV
MIĘDZYNARODOWY
INTERFOLK"
Ilość uczestników: 2.500

FESTIWAL

FOLKLORU

"ZŁOCIENIECKI

WRZESIEŃ:
17. DOŻYNKI GMINNE
Ilość uczestników: 3.000
18. UROCZYSTE OTWARCIE SIEDZIBY ZŁOCIENIECKIEGO
KULTURY
Ilość uczestników: 521
19. BENEFIS ZESPOŁU LUDOWEGO „ZŁOCIENIE”
Ilość uczestników: 521

OŚRODKA

LISTOPAD:
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20. STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Ilość uczestników: 221
21. SPEKTAKL TEATRALNY „DWOJE BIEDNYCH RUMUNÓW MÓWIĄCYCH PO
POLSKU”
Ilość uczestników: 221
22. „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” z prywatnej kolekcji Wojciecha
Grobelskiego
Ilość uczestników: 150
23. MALARSTWO OLEJNE JANINY JÓŹWIK
Ilość uczestników: 80
GRUDZIEŃ:
24. JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Ilość uczestników: 300
25. Nazwa przedsięwzięcia: „NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”
Ilość uczestników: 200
26. BAL SYLWESTROWY
Ilość uczestników: 73
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE Z INNYMI INSTYTUCJAMI LUB WSPIERANE
PRZEZ ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY:
Do najważniejszych zaliczyć należy:
1. Styczeń 2011 – Koncert Grzegorza Turnaua Kościół pw. NMP w Złocieńcu
2. Luty 2011 - Lider 2010 – współpraca z UM Złocieniec
3. Luty 2011 - Gala Sportu 2010 – współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
4. Maj 2011 – Rozgrywki piłkarskie, współpraca z Ośrodkiem Szkolno –
Wychowawczym w Bobrowie
5. Maj 2011 – 60-lecie Szkół Zachodnich, współpraca ze Starostwem Powiatowym.
6. Sierpień – Dni Trzeźwościowe, współpraca z Pełnomocnikiem ds. Burmistrza ds.
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
7. Wrzesień 2011 - Powiatowe Święto Plonów współpraca z UM oraz Starostwem
8. Listopad 2011 – Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego, współpraca z MGOPS w
Drawsku Pom.
9. Listopad 2011 – TURNIEJ BRYDŻA – koło brydżowe
10. Listopad 2011 - Konkurs Pieśni Legionowej i Patriotycznej – współpraca ze SP nr 2
Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie do projektora cyfrowego. Przez pół roku
wyrobiliśmy plan jeśli chodzi o frekwencję w kinie i liczbę wyświetlonych filmów, jaki robi
się w ciągu całego roku.
Dziękuję Dyrektorom za uczestnictwo dzieci w prelekcjach. Cieszy nas, gdy ludzie z
zewnątrz widzą nasze działania.

Punkt 9.1: Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu za 2011 rok – druk nr 246.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Otrzymaliśmy dodatkową informację w związku ze stratą, jaką poniósł Ośrodek w 2011 roku.
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Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXI/177/2012 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury w
Złocieńcu za 2011 rok, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury w Złocieńcu –
druk nr 249;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 249.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXI/178/2012 w sprawie
nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury w Złocieńcu, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
2) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i
przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a
także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec
– druk nr 250;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 250.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXI/179/2012 zmieniającą
uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w
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szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, stanowiącą załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnego Jana Macula, który był
przeciwny uchwale. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta Frankowska,
Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
3) zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej
Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok – druk nr 251;

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała zmianę do
projektu uchwały:
§ 1 otrzymuje następujące brzmienie: „W uchwale Nr XV/138/2011 Rady Miejskiej w
Złocieńcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej
Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok dopisuje się do wiersza oznaczonego liczbą
porządkową 4 w kolumnie 2 drugie zdanie o treści: „Kontrola spełniania przez sprawozdanie
finansowe ZOK za 2011 rok wymagań przewidzianych w ustawie o rachunkowości”.”
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (12 głosów “za”, 1 głos
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXI/180/2012 zmieniająca
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu
na 2012 rok, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały za wyjątkiem Radnej Grażyny Kozak, która była
przeciwna uchwale. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta Frankowska,
Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
4) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Złocieniec w 2012 roku – druk nr 253.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 253.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXI/181/2012 w sprawie
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w 2012
roku, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
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5) w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji w Złocieńcu – druk nr 255;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 255 wraz z uzasadnieniem, a następnie zapytała, czy są pytania do projektu.
Pytań nie było.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXI/182/2012 zmieniającą
uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji w Złocieńcu, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
6) uchylającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Złocieniec na rok 2012 – druk nr 256;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu):
Musimy sprostować błąd, który się wkradł podczas ostatniej sesji.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXI/183/2012 uchylającą
uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok
2012, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10: Podjęcie uchwał:
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na
rok 2012 – druk nr 257.

Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała projekt uchwały
na druku nr 257.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (13 głosów “za”, 0 głosów
“przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się”) – podjęła Uchwałę Nr XXI/184/2012 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012, stanowiącą
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na
sali głosowali „za” przyjęciem uchwały. Podczas głosowania byli nieobecni Radni: Elżbieta
Frankowska, Tadeusz Koźma – lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 11: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Radny Jan Macul odczytał sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Oświaty w Gminie
Złocieniec.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak złożyła życzenia z okazji Święta
Samorządowców (27.05.2012 r.).
Pani Senator Grażyna Anna Sztark przesłała z tej okazji życzenia.
Zostało wysłane pismo od LOT, Burmistrza i Przewodniczącej do Posła Stanisława
Gawłowskiego w sprawie pomocy w umożliwieniu kupna terenów pod ośrodkami
wypoczynkowymi na terenie gminy Złocieniec.

Punkt 12: Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła XXI Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 12.35).

Protokołowała:
Dorota Kowalczyk

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/
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